
 

Informationspjece  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vi håber, at denne pjece kan give dig brugbare informationer om Hospice 
Søholm. Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere 
information. 
 

Med venlig hilsen  
Personalet på Hospice Søholm 

 
 
 
Hvor ligger Hospice Søholm: 
Hospice Søholm ligger i Stavtrup ved Brabrand sø, er omgivet af skov og 
har et fantastisk fugleliv. Det er let at komme til Hospice Søholm, da bus 
nr. 11 med retningen Stavtrup/Søholm går lige til døren. 
 
Hospice Søholm: 
På Hospice Søholm er der stuer med eget badeværelse på hver 44 m². 
Stuen er møbleret med bl.a. plejeseng, otiumstol, et lille spisebord og en 
sovesofa. Desuden er der TV/dvd, musikanlæg samt trådløs 
internetadgang. Du kan også overflytte din egen fastnettelefon, da der 
er telefonstik på stuen. Der er udgang til egen overdækket terrasse og 
udsigt til grønne områder. 
Stuerne er organiseret omkring to atriumgårde, som er forbundet ved en 
mellembygning. Mod atriumgårdene findes fordelingsarealer og wellness-
rum. Desuden er der fælles opholdsrum, pårørendekøkken og to 
gæsteværelser.  
 
Hvem kan komme på hospice?: 
For at komme på hospice skal man have en livstruende sygdom og have 
kort forventet restlevetid. Det betyder, at helbredende og 
livsforlængende behandling skal være afsluttet. Behandling, pleje og 
omsorg fremadrettet vil være af lindrende karakter og man skal have 
brug for den specialiserede indsats hospice kan tilbyde. Det er 
væsentligt, at den syge selv ønsker ophold på hospice. 
 
Hvordan kommer man på hospice?: 
Henvendelse om ophold på Hospice Søholm kan ske fra flere sider: Den 
syge selv, pårørende, egen læge, hjemmeplejen eller fra hospitalet. Blot 
skal der følge en lægelig beskrivelse af sygdomshistorien, prognosen og 



begrundelse for valg af hospice. 
Når der er plads på hospice, vil der blandt henvendelserne blive 
foretaget en prioritering.  
 
Faggrupper:   
Plejen, behandlingen og omsorgen på Hospice Søholm bygger på et 
tværfagligt samarbejde mellem husets forskellige faggrupper. At 
indsatsen er tværfaglig hjælper os til at anskue det enkelte menneskes 
og de pårørendes individuelle behov ud fra et helhedsperspektiv. 
Det er altid den enkeltes livsværdier, ønsker og behov, der danner 
udgangspunkt for indsatsen. 
 
Hospice Søholms personalegruppe består af sygeplejersker, læger, 
psykolog, præst, fysioterapeut, musikterapeut, køkkenpersonale, 
rengøringspersonale, sekretær og pedel. 
Der er frivillige tilknyttet hospice. 
 
Betaling: 
Opholdet på Hospice Søholm er gratis. Det er muligt for pårørende at 
overnatte på stuen eller i et af de to gæsteværelser.  
 
Maden: 
Måltiderne kan indtages i vores fælles spisestue eller på stuen. Den 
ugentlige menu vil fremgå af opslag i spisestuen og blive omdelt på 
stuerne. Vi opfylder gerne specielle ønsker. 
  
Der er mulighed for, som pårørende, at bestille døgnforplejning. 
Derudover har pårørende og gæster også mulighed for at bestille 
enkeltmåltider. Man er også velkommen til at tage livretter med eller 
tilberede mad i køkkenet ved spisestuen.  
 
Det kan du tage med:  
Medbring eventuelle hjælpemidler, toiletsager og det tøj du har brug for, 
også gerne sengelinned, hvis du foretrækker dit eget. Vi sørger for vask 
af tøj. 
 
 
 



Rygning: 
Hospice Søholm er røgfrit udendørs og indendørs, dog må der ryges 
udenfor på terrassen ved patientstuen og ved gæsteværelserne. 
Askebæger udleveres ved henvendelse til personalet. 
 
Hvis en patient ønsker at ryge skal han/hun selv kunne klare alt omkring 
rygningen. Såfremt der ønskes hjælp fra personalet, kan dette kun 
imødekommes, hvis personalet har den fornødne tid hertil. Vi kan ikke 
tilbyde at køre sengen ud på terrassen, hvis formålet er rygning. 
Det er personalets vurdering om der skal anvendes rygeforklæde.  
 
Patienter kan tilbydes rygestopmidler som nikotinplaster, -tyggegummi,  
-inhalator eller hvad der passer den enkelte bedst. 
 
Ifølge Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen sidestilles E-
cigaretter med cigaretter, hvorfor der gælder de samme regler for 
anvendelse af disse.  
 
Udskrivning: 
Til tider resulterer opholdet på hospice i, at sygdomssituationen 
stabiliseres i en sådan grad, at det fortsatte behov for lindrende 
behandling, pleje og omsorg reduceres, hvorfor udskrivning kan blive 
aktuel. 
For nogle betyder planer om udskrivelse, at den ro og tryghed, de har 
oplevet på hospice forstyrres, og de kan have vanskeligt ved at orientere 
sig mod en ny og forandret fremtid. Derfor hjælper vi naturligvis også 
med at undersøge muligheden for alternative boformer. Hvis der igen 
bliver brug for den indsats, som hospice kan tilbyde, vil man blive tilbudt 
genindlæggelse. 
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